
Terugkoppeling resultaten NSE 2015 Filmacademie, Cinematography 
 
Toelichting 
De AHK heeft in 2015 voor de derde maal deelgenomen aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). De 
NSE is een grootschalig landelijk onderzoek naar de tevredenheid van studenten in het hoger onderwijs 
en bevat vragen over het onderwijs en organisatie van de opleiding.  
10 studenten (respons van 29%) Cinematography aan de Nederlandse Filmacademie hebben in de 
periode van 17 januari tot en met 15 maart meegewerkt aan de NSE. In deze terugkoppeling worden de 
belangrijkste resultaten van de afstudeerrichting Cinematography weergegeven.  
 
Algemene oordelen 
De studie in het algemeen wordt gewaardeerd met een 4,6 op een vijfpuntsschaal, in 2013 was dit nog 
4,0. Alle respondenten zouden de opleiding aanraden aan familie, collega’s en vrienden en men is zeer 
tevreden over de algemene sfeer op de opleiding.  
 
Scores op thema´s 

 
Noot: De grijs gekleurde thema’s zijn door minder dan tien studenten beantwoord 

 
Sterke punten NSE 2015 
Het meest tevreden zijn studenten Cinematography met de voorbereiding op de beroepsloopbaan; 
binnen dit thema scoren alle onderliggende vragen zeer goed. Daarnaast heerst er grote tevredenheid 
met de studieomgeving, de docenten, de inhoud, algemene vaardigheden en groepsgrootte. Er is een 
hoge waardering voor de kennis van de docenten over de beroepspraktijk, de praktijkgerichtheid van de 
opleiding, de aansluiting van de opleiding bij actuele ontwikkelingen en de samenwerking met anderen. 
 

  



Verbeterpunten NSE 2015 
Studenten Cinematography zijn het minst tevreden met het thema Stage en opleiding, maar deze vragen 
zijn slechts door enkele studenten beantwoord. Verder zijn er geen specifieke vragen die gemiddeld 
genomen onvoldoende scoren. Thema’s waar ondanks dat er voldoende wordt gescoord nog ruimte is 
voor verbetering zijn informatievoorziening en toetsen en beoordelen. Meer specifiek is er minder 
tevredenheid met de duidelijkheid van criteria waarop getoetst wordt, de informatie over 
studievoortgang en regels en procedures. De mate waarin de studiepunten overeenkomen met de 
daadwerkelijke studielast kan ook verbeterd worden.  
 
Ontwikkeling 2013-2015 
Voornamelijk met de thema’s docenten, inhoud, studiebegeleiding en praktijkgericht onderzoek zijn de 
studenten aanmerkelijk meer tevreden dan tijdens de NSE 2013. Voor de thema’s stage en opleiding en 
stage ervaring is een afname te zien in de tevredenheid.  
 
Verbeteracties n.a.v. de resultaten 
De docenten Cinematography zijn druk bezig hun theorieonderwijs van zowel de propedeuse als de 
latere jaren te herzien. Daarbij worden de toetsen en beoordelingscriteria meegenomen. 
Er is een stagebureau ingericht en het stagebeleid is Filmacademiebreed aangescherpt: er is beter 
beschreven aan welke voorwaarden stageplaatsen moeten voldoen en welke eisen aan het stageplan en 
het stageverslag worden gesteld. Ook de stageovereenkomst is vernieuwd. 
De relatie studiepunten / werkelijke studielast is opnieuw bekeken. 
Er is een nieuw roosterprogramma ingevoerd en de digitale studiegids is verder verbeterd. 
 


